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รายละเอียดทางด้านเทคนิค คุณสมบัติและการใช้งาน
นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามระเบียบของข้อกำหนด
1999/5/EC และ 2006/95/EC
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วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล Beo4
ของคุณ

จอแสดงผลของ Beo4 นั้นจะบอกคุณว่าคุณกำลัง
ใช้งานแหล่งสัญญาณใดอยู่ และยังใช้เพื่อเรียก
“ปุ่ม” พิเศษสำหรับฟังก์ชั่นหรือแหล่งสัญญาณ
ที่แตกต่างกัน

ปุ่มแหล่งสัญญาณและปุ่มสำหรับการบันทึก

ปุ่มตัวเลข; และปุ่มสำหรับข้อความเทเลเท็กซ์
และเมนูแสดงผลบนหน้าจอ
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ปุ่มควบคุมต่างๆ ที่อยู่ในปุ่มรูปดาว

GO

ปุ่มระดับเสียง หยุดและออก และปุ่ม LIST
สำหรับเรีัยก “ปุ่ม” พิเศษขึ้นมาบนหน้าจอ Beo4

LIST

STOP

EXIT
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Beo4 คือรีโมทคอนโทรลทีช
่ ว่ ยให้คณ
ุ สัง่ งานระบบวิดโี อ
และออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณจากระยะไกล
ได้อย่างง่ายดาย
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การใช้งานในแต่ละวันจะทำผ่านการกดปุ่มเดียวบน
Beo4 หรือ กดเพียงบางปุ่มตามหลักการและลำดับที่
ตรงไปตรงมา

6

GO

LIST

การแสดงผลบน Beo4 ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณกำลังใช้
งานแหล่งสัญญาณใด เช่น ทีวี วิทยุ เครือ
่ งเล่นดีวด
ี ี
หรือแม้กระทั่้งแสงไฟ...
แต่รโี มทคอนโทรล Beo4 ยังรวมเอาฟังก์ชน
่ั ต่างๆทีม
่ าก
กว่าการเป็นแค่ปุ่มธรรมดาๆ: แหล่งสัญญาณพิเศษ
เพิ่มเติมสามารถถูกเปิดได้ และสามารถได้รับฟังก์ชั่น
เพิ่มเติมผ่านทางจอแสดงผล "ปุ่ม"สำหรับฟังก์ชั่น
เหล่านี้สามารถเรียกให้แสดงบนหน้าจอแสดงผล
ของ Beo4 ได้ด้วยปุ่ม LIST
ไม่ว่าคุณจะใช้ปุ่มต่างๆของ Beo4 สำหรับการใช้งาน
ประจำวันหรือเรียกใช้ "ปุ่ม" พิเศษาสำหรับฟังก์ชั่น
หรือแหล่งสัญญาณให้ขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอ
คุณก็จะพบว่าการใช้งานรีโมท Beo4 นั้นง่ายมาก...

คุณสามารถหาปทานุกรมของปุ่มพิเศษของ Beo4
ในเว็บไซต์ชอง Bang & Olufsen

STOP

รีโมทคอนโทรล Beo4 –
คุณจะพบปุม
่ ทุกปุม
่ ทีค
่ ณ
ุ
ต้องการสำหรับการใช้
งานประจำวันอยูท
่ ่ี
ศูนย์กลางและรอบๆ
ปุม
่ รูปดาว
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รายละเอียดปุ่ม Beo4...

TV

LIGHT

RADIO

DTV

DVD

CD

V MEM

RECORD

A MEM

7

8

9

V MEM

RECORD

A MEM

7

8

9

4

5

6

1

2

3

TEXT

0

MENU

การใช้งานทั่วไปและการใช้งานขั้นสูงด้วยปุ่ม
Beo4
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล Beo4 นั้นได้ถูกจัดกลุ่มไว้ให้
ใช้งานได้ง่าย...

ปุ่มแหล่งสัญญาณ… TV, DTV (SAT*), V MEM
(V TAPE*) RADIO, DVD, CD, A MEM
(A TAPE*) และ LIGHT นัน
้ ใช้สำหรับเปิดผลิตภัณฑ์
ออดิโอและวิดีโอ Bang & Olufsen หรือระบบที่
เกี่ยวข้องกับออดิโอ/วิดีโอ และระบบควมคุมไฟส่อง
สว่างของ Bang & Olufsen การเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์
ภายนอกบางชนิดอาจทำการเปิดผ่านทางปุ่ม LIST
และ "ปุ่ม" ตามลำดับที่ต้องการหรือทำตามขั้นตอนที่
แสดงบนหน้าจอ Beo4
ปุ่ม RECORD... อยู่ใกล้กับปุ่มแหล่งสัญญาณเพื่อให้
ง่ายต่อการอัดวิดีโอหรือออดิโอ
ปุ่มตัวเลข… 0 ถึง 9 นั้นใช้เมื่อคุณต้องป้อนตัวเลข
ตัวอย่างเช่น เพื่อเลือกเลขของโปรแกรมทีวีหรือวิทยุ
เลือกหน้าของข้อความเทเลเท็กซ์ เลือกแทร็คของซีดี
หรือดีวีดี และเลือกสื่อบันทึกออดิโอหรือวิดีโอ
ปุ่ม TEXT และ MENU... ใช้เข้าข้อความเทเลเท็กซ์บน
ทีวี Bang & Olufsen ของคุณและเรียกเมนูบนหน้าจอ
สำหรับผลิตภัณฑ์วด
ิ โี อ Bang & Olufsen ของคุณขึน
้ มา
หมายเหตุ! ปุ่มที่มีเครื่องหมาย * กำกับนั้นใช้กับรีโมท
คอนโทรล Beo4 รุ่นที่แล้วเท่านั้น
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ปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่ในปุ่มรูปดาว...
และ ... ช่วยให้คุณเลื่อนข้ามไปตามหมายเลข
โปรแกรมหรือแทร็ค ในระบบออดิโอบางระบบ ปุ่ม
นี้จะทำหน้าที่เป็นปุ่มเปิดหรือปิดฟังก์ชั่น RANDOM
(เล่นสุ่ม) REPEAT (เล่นซ้ำ) หรือ EDIT (แก้ไข)
และ ... ช่้วยให้คุณกรอหรือสลับเปลี่ยนระหว่างสื่อ
บันทึกหรือแผ่นดิสก์ ปุ่มต่างๆมีฟังก์ชั่นการใช้งาน
ต่างกันขึ้นอยู่กับระบบออดิโอหรือวิดีโอ Bang &
Olufsen ของคุณ โปรดดูคู่มือที่มากับระบบของคุณ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ปุ่ม GO... ใช้สำหรับเลือกการใช้งานต่างๆ และเพื่อทำ
การเล่นแหล่งสัญญาณที่แสดงอยู่บนหน้าจอ Beo4
นั้นต่อไป
ปุ่มสี... ใช้สำหรับการทำงานพิเศษ ซึ่งจะอธิบายความ
ต้องการและวิธีการใช้งานปุ่มเหล่านี้ไว้ในคู่มือ
ผลิตภัณฑ์ Bang & Olufsen ของคุณ
ปุ่มระดับเสียง หยุดและออก และปุ่ม LIST (as it looks
like further down on this page) สำหรับเรียก "ปุ่ม"
พิเศษขึ้นมาบนหน้าจอ Beo4...
ปุ่มระดับเสียง... และ ที่อยู่ตรงกลางใช้เปิดเสียง
ลำโพงให้ดังขึ้นหรือเบาลง กดลงที่ตรงกลางของปุ่ม
ระดับเสียงเพื่อปิดเสียงลำโพง กดอีกครั้งเพื่อเรียก
เสียงลำโพงกลับคืนมา
ปุ่ม STOP... ใช้สำหรับหยุดการทำงานต่างๆเช่นเพื่อ
หยุดการเล่นบนแหล่งสัญญาณ
ปุ่ม EXIT... ออกจากจอแสดงผลการใช้งาน Beo4
และลบเมนูแสดงผลบนหน้าจอ
ปุ่ม LIST... การกดปุ่มนี้ซ้ำๆจะแสดง "ปุ่ม" พิเศษ
สำหรับฟังก์ชั่นหรือแหล่งสัญญาณต่างๆขึ้นมาบน
จอแสดงผล Beo4
ปุ่มแสตนด์บาย •... ปุ่มแสตนด์บายสีแดงใช้ปิดระบบ
Bang & Olufsen ของคุณ

TEXT

0

MENU

GO

LIST

EXIT

GO

LIST

STOP

EXIT

8

9

ปรับตั้ง Beo4...

ปุม
่ ต่างๆของ Beo4 จะมอบการควบคุมระยะไกลโดยตรง
สำหรับหน้าที่ใช้งานต่างๆ และหน้าจอแสดงผล Beo4
ช่วยให้คุณเข้าถึงการใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อใดก็ตามที่แหล่งสัญญาณถูกแสดงผลบน Beo4
(ทีวี วิทยุ ฯลฯ) คุณก็สามารถกดปุ่ม LIST และเรียก
ฟังก์ชั่นพิเศษขึ้นมาบนหน้าจอแสดงผลเพื่อช่วยให้คุณ
ใช้งานแหล่งสัญญาณนั้นๆ คุณยังสามารถที่จะเปิด
อุปกรณ์พิเศษที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณได้ด้วย
คุณสามารถที่จะปรับแต่ง Beo4 ใหม่เพื่อให้เข้ากับ
โทรทัศน์ของคุณและเปลี่ยนวิธีที่จะให้ฟังก์ชั่นพิเศษ
เหล่านั้นปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้งาน
สังเกตว่า Beo4 มีรายการของฟังก์ชั่นออดิโอและวิดีโอ
พิเศษของ Bang & Olufsen ทั้งหมด เพียงแต่ฟังก์ชั่น
เหล่านั้นจะรองรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Bang &
Olufsen เมื่อคุณเรียกใช้งานบนหน้าจอแสดงผลของ
Beo4 เท่านั้น

คุณสามารถหาปทานุกรม
ของปุ่มพิเศษของ Beo4
ในเว็บไซต์ชอง Bang &
Olufsen
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>> ปรับตั้ง Beo4…

ตั้งค่า Beo4
หากคุณซื้อ Beo4 เครื่องใหม่มา คุณสามารถ
ทีจ
่ ะตัง้ ค่าให้ใช้กบ
ั โทรทัศน์ ของคุณด้วยเช่นกัน
> กดปุ่มแสตนด์บายค้างไว้
> กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชั่นการตั้งค่าของ Beo4
> ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล CONFIG? บน Beo4
> กด GO เพื่อให้สามารถทำการเลือกประเภทของการ
ปรับแต่งได้
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล VIDEO? บน Beo4
> กด GO เพื่อเข้าการปรับตั้งค่าวิดีโอ
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล VIDEO4 บน Beo4
> กด GO เพื่อบันทึกการปรับตั้งค่า
> STORED จะปรากฏขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตั้งค่านั้น
ได้ถูกบันทึกแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชั่นการตั้งค่า
Beo4 โดยอัตโนมัติ
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เพิ่ม "ปุ่ม" พิเศษไปยัง
Beo4 ไปยังอันดับแรกสุด
ของรายการหรือไปยัง
ตำแหน่งเฉพาะ
GO

3

เพิ่ม "ปุ่ม" พิเศษ
เมื่อคุณเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ ไปยังรายการของ Beo4
คุณสามารถที่จะเรียก "ปุ่ม" ใหม่นี้ให้แสดงผล
บนจอแสดงผล Beo4 ได้
> กดปุ่มแสตนด์บายค้างไว้
> กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชั่นการตั้งค่าของ Beo4
> ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" ที่มีให้เพิ่มลงไป "ปุ่ม"
แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลซึ่งปุ่มจะกระพริบเปิด
ปิด
> กด หรือ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลังบน
รายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
> กด GO เพื่อเพิ่มและวาง "ปุ่ม" บนตำแหน่งที่ตั้งไว้
หรือเป็น "ปุ่ม" แรกสุดของรายการ หรือ...
> … กด 1 – 9 เพื่อแทรก "ปุ่ม" ไปยังตำแหน่งที่
ต้องการบนรายการ
> ADDED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม"
ได้ถูกเพิ่มแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชั่นการตั้งค่า
Beo4 โดยอัตโนมัติ
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>> ปรับตั้ง Beo4…

เคลื่อนย้าย "ปุ่ม" พิเศษ
ไปยังอันดับแรกสุดของ
รายการหรือไปยังตำแหน่ง
เฉพาะ

GO

3

ย้าย "ปุ่ม" พิเศษ
คุณสามารถจัดลำดับของ "ปุ่ม" พิเศษที่แสดงบน
หน้าจอเมื่อคุณกด LIST
> กดปุ่มแสตนด์บายค้างไว้
> กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชั่นการตั้งค่าของ Beo4
> ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล MOVE? บน Beo4
> กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมา "ปุ่ม"
แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด หรือ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลังบน
รายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
> กด GO เพื่อย้ายและวาง "ปุ่ม" ที่แสดงให้อยู่ในลำดับ
แรกของรายการ หรือ...
> … กด 1 – 9 เพือ
่ แทรก "ปุม
่ " ไปยังตำแหน่งทีต
่ อ
้ งการ
บนรายการ
> MOVED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม"
ได้ถูกย้ายแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชั่นการตั้งค่า
Beo4 โดยอัตโนมัต
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ลบ "ปุ่ม" พิเศษ
คุณสามารถลบ "ปุม
่ " พิเศษ ใดๆทีม
่ ใี ห้เมือ
่ คุณกด LIST
> กดปุ่มแสตนด์บายค้างไว้
> กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชั่นการตั้งค่าของ Beo4
> ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล REMOVE? บน Beo4
> กด GO เพื่อเรียกรายการ "ปุ่ม" พิเศษขึ้นมา "ปุ่ม"
แรกจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด หรือ เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง
บนรายการ "ปุ่ม" พิเศษทั้งหมด
> กด GO เพื่อลบ "ปุ่ม" ที่แสดงผลอยู่บนหน้าจอ
> REMOVED จะปรากฏขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า "ปุ่ม"
ได้ถูกลบแล้ว คุณจะออกจากฟังก์ชั่นการตั้งค่า Beo4
โดยอัตโนมัติ
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>> ปรับตั้ง Beo4…

การตั้งค่า Beo4 สำหรับใช้งานกับระบบออดิโอ
หรือวิดีโออื่นๆ
Beo4 ของคุณนั้นถูกตั้งค่าสำหรับ VIDEO4 มาจาก
โรงงาน แต่คณ
ุ ก็สามารถตัง้ ค่า Beo4 ให้ใช้งานกับระบบ
ออดิโอและวิดีโอทุกประเภทของ Bang & Olufsen

เพื่อให้สามารถปรับตั้งค่า Beo4 ได้...
> กดปุ่มแสตนด์บายค้างไว้
> กด LIST เพื่อเข้าฟังก์ชั่นการตั้งค่าของ Beo4
> ปล่อยปุ่มทั้งสองปุ่ม ADD?
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด LIST ซ้ำๆเพื่อแสดงผล CONFIG? บน Beo4
> กด GO เพื่อให้สามารถเลือกประเภทของการปรับตั้ง
ค่า - วิดีโอหรือออดิโอ
> กด LIST จนกระทั่ง VIDEO? หรือ AUDIO?
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
> กด GO เพื่อเข้าสู่การปรับตั้งค่าวิดีโอหรือออดิโอ
> กด LIST จนกระทั่งการปรับแต่งค่าที่คุณต้องการจะ
ปรากฏบนจอแสดงผล
หรือ เพื่อเลื่อนไป
หรือกดปุ่มควมคุมใดๆ
ข้างหน้าหรือย้อนหลังในรายการปรับตั้งค่าที่มีให้ใช้
> กด GO เพื่อบันทึกการปรับตั้งค่าที่แสดงบนหน้า
จอแสดงผล
เมื่อ STORED ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หมายถึงการ
ปรับตั้งค่าถูกเปลี่ยนและคุณจะออกจากการตั้งค่า Beo4
โดยอัตโนมัติ...
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VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5,
BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 –
หน้าจอ 32 นิ้ว, BeoVision Avant,
BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000,
BeoVision MX รุ่นก่อนหน้าน
VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – หน้าจอ
28 นิ้ว, BeoVision 1, BeoVision 1 Link,
BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000
VIDEO3: ผลิตภัณฑ์วิดีโอสำหรับตลาดอเมริกันและไ
ต้หวัน
VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3
AUDIO1: ระบบออดิโอที่นอกเหนือจาก
BeoSound 9000
AUDIO2: BeoSound 9000

ออดิโอ
BASIC: ระบบออดิโอทั้งหมดยกเว้น
BeoSound 9000
BS9000: BeoSound 9000
วิดีโอ
AVANT: BeoVision Avant
AVANTUS: BeoVision Avant US
AV5: BeoCenter AV5
BC1: BeoCenter 1
BV1: BeoVision 1
MX: BeoVision MX
NONE: สำหรับการตั้งค่าออดิโอ
ไม่รวมฟังก์ชั่นวิดีโอใดๆ

ตัวเลือกอื่นๆ
นอกเหนือจากรายการ
ในที่นี้นั้นอาจปรากฏใน
จอแสดงผลเมื่อคุณเลือก
VIDEO? หรือ
AUDIO? ตัวเลือก
อื่นๆเหล่านั้นอยู่ใน
รายการทางด้านล่าง
ดูปทานุกรม Beo4 บน
เว็บไซต์ของเราสำหรับ
ข้อมูล เพิ่มเติม
เพื่อที่จะใช้งานข้อความ
เพื่อที่จะใช้งานข้อความ
เทเลเท็กซ์บนโทรทัศน์
ที่คุณได้ ตั้งค่า Option 4
ไว้ คุณต้องตั้งค่า Beo4
เป็น “VIDEO3” แต่จะ
เป็นการจำกัดฟังก์ชั่น
การใช้งานของ Beo4
ด้านความสามารถที่จะ
ใช้กับโทรทัศน์ที่ได้ตั้ง
ค่าไว้ สำหรับตัวเลือก
อื่นๆ สำหรับข้อมูล
เพิ่มเติม อ่านคู่มือ
สำหรับโทรทัศน์
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การดูแลรักษา...

การทำความสะอาด Beo4...
เช็ดรีโมทคอนโทรล Beo4 ด้วยผ้านุ่มสะอาดชุบน้ำบิด
ให้แห้ง

2
1

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เมื่อ BATTERY ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของ Beo4
นั่นหมายถึงได้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท
คอนโทรลแล้ว
3

2

Beo4 ต้องการแบตเตอรี่สามก้อน (ใส่ไว้ใต้ฝาครอบ
ทางด้านหลัง) เราแนะนำให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่
อัลคาไลน์ 1.5 โวลท์ (ขนาด AAA) เท่านั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่แสดงได้ดูในหน้าต่อไป

1

เมื่อคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว คุณต้องรอประมาณ 10
วินาทีจนกระทั่งหน้าจอจะแสดง TV รีโมทคอนโทรล
Beo4 จะสามารถใช้ได้อีกครั้ง

คำเตือน! อย่าวางแบตเตอ
รี่ให้สัมผัสกับความร้อน
โดยตรงเช่นแสงอาทิตย์
ไฟ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน!

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณวางนิ้วไว้บนแบตเตอรี่
จนกว่าฝาครอบจะถูกปิด
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